
De schaduwen van 2020
& contouren van 2021





In de hoop dat we dichtbij onszelf én elkaar kunnen  
blijven, ontmoet ik je graag weer in 2021. Met de opdrachten  

uit dit boekje stap je positief 2021 binnen.

Dankjewel,
voor de fijne samenwerking in 2020!



Hoe gaat het met je? 
Hoe kijk jij terug op het jaar van Covid-19?  
Wat is er op jouw pad gekomen in 2020?

En weet je al waar je op wilt richten in 2021?

Ik kijk terug op een jaar ‘out of the comfort zone’. Van het geven van webinars,  
online programma’s maken tot eindelijk tijd voor het schrijven van mijn boek.  

Vorig jaar wenste ik ‘avontuur’, nou, beware what you wish for! 

Het avontuur van 2020 heeft aanspraak gedaan op mijn creativiteit en vertrouwen,  
en dat heeft mij veel gebracht, waaronder fijne contacten en klanten.   





Kierkegaard

       Het leven  
  wordt voorwaarts  

geleefd en  
achterwaarts 

begrepen.

“ “



Schaduwen

In december maak ik er een gewoonte van om het oude jaar uit te luiden  
en het nieuwe jaar te verwelkomen. Stilstaan bij gebeurtenissen, relaties en mijzelf 
geeft overzicht en focus. 2020 is vast ook voor jou een uitzonderlijk jaar geweest. 

Misschien heb je zakelijk en/of persoonlijk verliezen geleden en wil je dit jaar het 
liefst snel achter  je laten. Ik wil je graag meenemen naar waar je dankbaar voor 

kunt zijn. Dankbaarheid helpt om je hart open te stellen en te beseffen dat er veel 
goed gaat naast de uitdagingen en het verdriet dat er ook in ieders leven is. 

van 2020
       Het leven  

  wordt voorwaarts  
geleefd en  

achterwaarts 
begrepen.



Inspiratie
Wat heeft jou geïnspireerd in 2020? Is er een 
persoon, een boek, een ‘beweging’ die juist in  

de Corona tijd op gang is gekomen? Of iets wat 
op jouw pad kwam omdat je thuis moest werken? 

Waar zet inspiratie jou toe aan? 

Dankbaar
Hoe heeft Covid-19 jouw 
leven geraakt? Wat heb  

je het meest gemist?  
En waar ben je het meest  

dankbaar voor?  

Maak een dankbaarheids- 
top 5 en wees daarin heel 

specifiek. Bijvoorbeeld: 
Dankbaar voor de steun van 
mijn collega Chris, toen mijn 
omzet  drastisch terugviel.

Plezier
Wat is het gekste wat je in 2020 hebt  

meegemaakt? Wat gebeurde er? Met wie?  
Waaraan en met wie heb je veel plezier beleeft?  

Ik nodig je graag uit om bewust stil te staan bij de schaduwen en de lichtpunten van 
2020. Op de laatste bladzijde zet je jouw persoonlijke intentie voor 2021. Ik wens  

je toe om met een positieve mindset het komende jaar 2021 te verwelkomen. 



Relaties
Hoe heb jij zorg gedragen voor 

jouw relaties het afgelopen jaar? 
Wie ben jij tot steun geweest  

in 2020? Zijn er nog losse  
eindjes die je af wil hechten  

voor je 2021 in gaat? 

Les
Wat is jouw meest  

waardevolle les van het  
afgelopen Covid-19 jaar  
2020? En hoe neem jij  
die les 2021 mee in?





Contouren van 2021

Verlangen en intentie
Een intentie is een bewuste positieve gedachte of droom. Een intentie is het 
krachtigst als het raakt aan een diep verlangen. Gedachten hebben krachten. 

Een intentie trekt als een magneet aan wat je nodig hebt. 



Wat is jouw allergrootste wens  
of verlangen voor 2021?

 

Deze vraag is het beste te beantwoorden door gedurende  
een minuut of 10 te mediteren en jezelf in een kalme staat  

te brengen met een langzame, diepe ademhaling.  
Verbind je met je lichaam en kom los van je denken. 

 Aan het einde van de meditatie laat je het antwoord  
voor je geestesoog verschijnen. 



Welke beeld, woord of gevoel over 
jouw verlangen laat zich zien? 

Maak er een aantekening van.



Hoe ga jij 2021 tegemoet?

Eerste stappen
Nu je weet wat je verlangen is, kan je jouw intentie gaan benoemen. Als je 

bijvoorbeeld verlangt naar ontspanning en creativiteit, welke intentie zet jij hier 
dan over? Wat ga jij doen om jouw creativiteit aan te boren? Ga je tekenen, 

schilderen, fotograferen? Concrete acties zetten je in beweging!

Je hoeft niet het hele pad te kennen. De eerste stap is de belangrijkste  
om te zetten. Deel met je partner of vriend(in) drie eerste haalbare stappen  

die jij gaat zetten voor jouw verlangen en intentie voor 2021.



       Vertrouw op 
het proces.“

“



Fijne feestdagen en alle goeds voor 2021
Vertrouwend op je eigen kompas

NATUREATWORK.NL
Maakt de weg vrij zodat eruit komt wat er van nature in zit


